
Urząd Gminy Kunice 

ul. Gwarna 1 

59-216 Kunice 

Sprawozdanie stanowiące informację o wynikach konsultacji podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kunice, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i sołectw: Ziemnice, Grzybiany, Szczytniki Małe 

i Spalona. 

 

Sprawozdanie z dnia 08.02.2023r. 

z przeprowadzenia w dniach 27.01.2023r. – 07.02.2023r. konsultacji społecznych w sprawie 

dotyczącej zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice i Szczytniki Małe 

Na podstawie art. 5a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 1443),  w związku z uchwałą 

nr XLVIII/322/22 Rady Gminy Kunice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kunice i zarządzeniem 

nr 11/23 Wójta Gminy Kunice z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice i Szczytniki Małe, 

Wójt Gminy Kunice ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Ziemnice 

i Grzybiany oraz Szczytniki Małe i Spalona w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z: 

-Ziemnice- przysiółek wsi Grzybiany na Ziemnice- wieś, 

- Szczytniki Małe - część wsi Spalona na Szczytniki Małe – wieś. 

W konsultacjach społecznych mogli brać udział stali mieszkańcy sołectw: Ziemnice 

i Grzybiany oraz Szczytniki Małe i Spalona uprawnieni do głosowania w wyborach 

powszechnych. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju 

miejscowości. Jako rodzaj konsultacji ustalone zostały:  

- otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 07.02.2023r.: o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej 

w Ziemnicach dla miejscowości Ziemnice i Grzybiany oraz o godzinie 18:00 w świetlicy 

wiejskiej w Szczytnikach Małych dla miejscowości Szczytniki Małe i Spalona.; 

- zbieranie opinii w formie pisemnej. 

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy 

Kunice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy 

i ww. sołectw.  

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji do Urzędu Gminy Kunice 

wpłynęło 13 formularzy potwierdzających poparcie dla zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice 

oraz 66 formularzy potwierdzających poparcie dla zmiany rodzaju miejscowości Szczytniki 

Małe. Podczas przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w obu przypadkach zgromadzeni 

mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za proponowanym zmianami, co zostało 

odnotowane w protokołach. W trakcie trwania konsultacji nie zostały złożone żadne uwagi 

i wnioski do przedmiotu postępowania. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalono zatem, że zarówno mieszkańcy 

Ziemnic i Grzybian, jak i Szczytnik Małych i Spalonej opowiedzieli się za zmianą rodzaju 

miejscowości. W związku z powyższym podjęte zostaną dalsze ustawowe działania, które 

pozwolą na wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem 

o zatwierdzenie proponowanych zmian. 

            Z up. Wójta 

          Ewa Bużdygan 

           -//- 

          Sekretarz Gminy 

 
 


